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I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
(1) Aizstāvēt dažāda vecuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimeņu tiesības un likumīgās
intereses; (2) Veicināt pozitīvu attieksmi pret cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā,
palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem; (3) Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi
cilvēkiem ar invaliditāti.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
2 - Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
3 - Cilvēki ar invaliditāti
5 - 15–25 gadus veci jaunieši
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese
Institūta iela 5A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
kontaktadrese
Institūta iela 5A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālruņa numurs
26170180
e-pasta adrese
siadpfinance@gmail.com
mājaslapa
www.ceribusparni.lv

II. Darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Eiropas Sociālā fonda projekts “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā” Nr. 9.2.2.3/20/A/025. Projekta mērķis
ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās
spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu. Projektā bērniem tiek piedāvāti pieci
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, motessori
nodarbības un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiek piedāvāti divi
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – psihologa konsultācija un fizioterapijas pakalpojums.
Projekts tiek īstenots Siguldas novadā no 2020.gada 20.augusta un turpināsies līdz 2021.gada
30.septembrim.
2)Projekts „Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā 2020” īstenots Borisa un Ināras Teterevu
fonda programmas „Pats savam saimes galdam” ietvaros. Projektā 30 Siguldas novada cilvēki ar
invaliditāti padomdevēja vadībā apguva dārzkopības un pašu izaudzētās ražas konservēšanas
prasmes, kas uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Projekta dalībniekiem tika dota iespēja pašiem kļūt
par savas dzīves saimniekiem – izaudzēt un sagatavot pārtiku savas ģimenes galdam, tādējādi
mazinot atkarību no valsts/pašvaldības un citu organizāciju palīdzības. Projekts īstenots Siguldas
novadā no 2020.gada 15.aprīļa līdz 2020.gada 31.oktobrim.
3)Projekts „ Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālo un darba prasmju apguvei cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām” īstenots nodibinājuma „Fonds Ziedot.lv” projektu konkursa par a/s „Latvijas
valsts meži” ziedojumu ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt regulārus sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus 15 pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām Siguldas novadā, kas ietver sociālo
prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumus, veicinot nodarbinātību un iekļaušanos
sabiedrībā. Darba vidē balstītās nodarbībās projekta dalībnieki apguva mašīnadīšanas prasmes,
kas būtiski papildinās mērķa grupas vajadzībām atbilstošo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
vai tuvu tai. Projekts īstenots Siguldas novadā no 2020.gada 1.marta līdz 2020.gada
31.decembrim.
4)Tiek nodrošināta dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darbība un
pakalpojuma sniegšana. Pakalpojums tiek sniegts darba dienās, dienas laikā 30 personām ar
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dažāda smaguma garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums nodrošina personām ar garīga
rakstura traucējumiem ikdienas aktivitātes, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu un attīstīšanu,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepieciešamības gadījumā aprūpi, izglītojošas un
saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu.
5)Tiek nodrošināta specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbība un
pakalpojuma sniegšana. Pakalpojums tiek sniegts darba dienās, dienas laikā 25 personām ar
dažāda smaguma garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā. Specializēto darbnīcu
pakalpojums nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem speciālistu atbalstu darba un
sociālo prasmju, iemaņu attīstīšanā.
6)Tiek nodrošināts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums 14 personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Katram mājas iemītniekam ir nodrošināta dzīvojamā platība, tiek sniegts
individuāls atbalsts ikdienas aktivitātēs, īstenota sociālās rehabilitācijas programma.
7)Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Biedrības darba rezultāti daļēji atspoguļoti arī pārskata iepriekšējā punktā.
–Pārskata periodā biedrība organizējusi un sniegusi dažādus sociālos un atbalsta pakalpojumus
bērniem ar invaliditāti, pieaugušām personām ar invaliditāti, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Visi
pakalpojumi sniegti balstoties uz mērķa grupas vajadzībām, kas regulāri tiek izvērtētas un
analizētas. Kopumā pārskata gadā biedrības sniegtos sociālos pakalpojumus saņēmušas 104
personas ar invaliditāti (funkcionāliem traucējumiem), t.sk., 46 bērni un 58 pilngadīgas personas.
–Pārskata gadā biedrība turpināja piesaistīt uzņēmumu un privātpersonu ziedojumus
(dāvinājumus), statūtos noteikto biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai. Ziedojumu piesaisti
nodrošināja gan personīga komunikācija ar potenciālajiem ziedotājiem, gan informācija par
biedrību sociālajos tīklos, kā arī ziedojumu kastītes, kas sadarbībā ar uzņēmējiem izvietotas
dažādās tirdzniecības vietās un labdarības pasākumu organizēšana.
–Uzsākta individuālā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar garīga rakstura
traucējumiem sniegšana. Pakalpojuma mērķis veicināt personas sadzīves prasmju attīstību,
iekļaušanos nodarbinātības un izglītības apguves pasākumos, darba tirgū un sabiedrībā,
nepieciešamības gadījumā nodrošinot iespēju iegūt patstāvīgu dzīvesvietu, rodot alternatīvus
risinājumus personai piemērotākā atbalsta veida nodrošināšanā.
–Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” ietvaros, biedrība nodarbinājusi 4 bezdarbniekus un skolēnu vasaras
nodarbinātības projekta ietvaros 2 skolēnus.
–Sadarbībā ar dažādām profesionālās izglītības iestādēm un augstskolām biedrība nodrošinājusi
mācību prakses vietas 3 studējošajiem.
–Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru biedrība nodarbinājusi 10 bezdarbniekus ar
invaliditāti dažādos atbalsta un aktīvās nodarbinātības pasākumos.
–Sadarbībā ar Valsts Probācijas dienestu biedrība nodarbinājusi 6 probācijas klientus sabiedrībai
nepieciešamajos darbos, ko notiesātais likumpārkāpējs izcieš kā sodu, veicot dzīvesvietas apvidū
noteiktus darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.
–Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību biedrības „Cerību spārni” brīvprātīgie piedalījās
Vislatvijas labdarības akcijā „Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”” veikalā „Rimi” Siguldā, kur
veikala apmeklētāji tika aicināti ziedot pārtikas preces trūkumā nonākušām ģimenēm. Ziedojumā
saņemtās pārtikas pakas izdalītas Sigulda, Krimuldas, Mālpils, Inčukalna novadu iedzīvotājiem –
vientuļajiem senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem, ģimenēm ar
bērniem. Ikmēnesi pārtikas paku saņēmušas 21 ģimene, kopumā katru mēnesi palīdzību
saņēmušas 56 personas.
–Aktīvu darbu biedrība veikusi savas darbības popularizēšanā un sabiedrības informēšanā par
biedrības sniegtajiem pakalpojumiem un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām. Sniegta
informācija un intervijas masu medijiem, publikācijas sociālajos tīklos un biedrības tīmekļvietnē
www.ceribusparni.lv. Regulāri lietots biedrības profils sociālajā tīklā
https://www.facebook.com/ceribusparni/, kur sekotāji regulāri dalās ar jaunāko informāciju.
Biedrības profilam ir 1823 sekotāji, kas ir par 331 sekotājiem vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā.
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
14
7.2 iesaistīto personu skaits
18
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
1200
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
39155 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
35334 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
34104 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
1229 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
–Organizācijas līdzšinējā darbība, laba reputācija un pakalpojumu saņēmēju uzticība, ko apliecina
pieaugošais klientu skaits un apmierinātība ar biedrības sniegtajiem pakalpojumiem;
–Ziedotāju, sadarbības partneru un sabiedrības uzticība, kas palīdz uzturēt ilgstošas attiecības ar
ziedotājiem un atbalstītājiem;
–Sadarbība un noslēgtie līgumi ar pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu savas
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pašvaldības iedzīvotājiem.
–Laba reputācija un sekmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām
organizācijām;
–Organizācijas atpazīstamība Siguldas novadā, tā tuvākajā apkārtnē, kā arī citviet Latvijā;
–Komunikācija ar sabiedrību un informācijas atspoguļošana par plānotajiem un notikušajiem
pasākumiem biedrības izveidotajā profilā sociālajā tīklā Facebook.com.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
–Ar Covid-19 saistītie ierobežojumi;
–Nepastāvīgs un neprognozējams finansējums apgrūtina kvalificētu cilvēkresursu piesaisti un
ilgtspējīgas attīstības plānošanu;
–Nepilnības normatīvajos aktos un birokrātiskie šķēršļi, kas nereti apgrūtina nonākšanu pie
kvalitatīva un abpusēji izdevīga rezultāta.

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Turpināt nodrošināt personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Meklēt sadarbības partnerus īstermiņa un ilgtermiņa projektu aktivitātēm, biedrības
produktu vai pakalpojumu realizācijai un sociālajai uzņēmējdarbībai.
2)Rast jaunas nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti un veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību.
3)Pilnveidot un attīstīt biedrības sniegtos sociālos pakalpojumus personām ar invaliditāti.
4)Strādāt pie finanšu piesaistes biedrības darbības nodrošināšanai un attīstīšanai.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Eiropas Sociālā fonda projekts “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā” Nr. 9.2.2.3/20/A/025. Projekta
ietvaros tiks sniegti pieci sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 25 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un divi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Projekta īstenošanas turpināsies līdz 2021.gada septembrim.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Vadītājs
Eva Viļķina
28.06.2021
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